Pályázati felhívás
2018/2019-es tanévre
Tisztelt Oktatók és VHF munkatársak!
Tempus Közalapítvány Kuratóriuma 2018. március 14. ülésén jóváhagyta az Erasmus+
mobilitási pályázatokat (KA103). Főiskolánk megkapta a kért kereteket.
Oktatási célú mobilitásra (STA): 3 fő
Hallgatói tanulmányi mobilitásra (SMS): 1 fő
Hallgatói szakmai gyakorlati mobilitásra (SMP): 3 fő

Munkatársak képzési célú mobilitásra (STT): 1 fő
Az intézményi oktatási és képzési célú mobilitásra a pályázat benyújtásának ideje: folyamatos 2018.
április 13. - 2020. március 1-ig (a keretszámok betöltéséig).
A pályázatot a pályázati kiírás alapján kell elkészíteni, és az intézményi koordinátornak
címezve, a Rektori Hivatalba kell benyújtani, egy nyomtatott, aláírással ellátott példányban,
zárt borítékban, illetve az online formában lévő dokumentumokat e-mail formájában is
kérjük elküldeni a erasmus@vhf.hu címre a fent megadott határidőig.
A Főiskola Erasmus+ szabályzata alapján:
(1) A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap, illetve hiányzó mellékletek
esetén, a hiánypótlásra egyszeri lehetőséget kap a pályázó. Ha öt munkanapon belül, az
intézményi koordinátor hiánypótlásra vonatkozó írásbeli felszólításának a pályázó nem tesz
eleget, automatikusan kiesik a pályázati rendszerből.
(2) A hiányzó pályázati űrlap nem pótolható.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 a kitöltött pályázati űrlapot (VHF Erasmus+ honlapjáról tölthető le),
 rövid szakmai önéletrajzot,
 a fogadó intézménnyel egyeztetett oktatói munkatervet, amelyet „Mobility
Agreement Staff Mobility For Teaching” űrlapon kell elkészíteni (VHF Erasmus+
honlapjáról tölthető le).
A Főiskola Erasmus+ szabályzata alapján:
(3) A Bizottság csak abban az esetben támogatja az oktatói pályázatokat, amennyiben:
a) a pályázó személye és pályázati anyaga mindenben megfelel a jelen szabályzatban rögzített
formai és tartalmi feltételeknek,
b) a pályázót nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre,
c) korábbi Erasmus mobilitási vagy egyéb, intézményi pályázata kapcsán vele szemben az adott
pályázati ciklusból való kizárást nem kellett foganatosítani,
d) a pályázatában megfogalmazott program egybeesik a VHF oktatási, tudományos
célkitűzéseivel.
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(4) A pályázatok elbírálásának általános szempontjai a tervezett oktatási tevékenység
vonatkozásában:
a) a pályázat szolgálja a szakértelem és tapasztalat cseréjét, bővítését,
b) szolgálja a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítását, valamint
c) hozzájárul a küldő és a fogadó intézmény Erasmus+ mobilitásának minőségi és mennyiségi
növekedéséhez.
(5) A támogatott pályázóval a VHF Támogatási Szerződést köt. A Támogatási Szerződés mintája a
VHF Erasmus+ honlapján megtekinthető.
(6) Az oktatók fogyatékossága és/vagy tartós betegsége esetén a Tempus Közalapítvány a már
elfogadott maximális egyéni összegen felül kiegészítő támogatást nyújthat. A kiegészítő támogatásra
vonatkozó
pályázati
kiírás
elérhető
a
VHF
Erasmus+
honlapján
(https://www.vhf.hu/cimkek/erasmus).

Kérjük, a jelentkezés előtt az aktuális Főiskola Erasmus+ Mobilitási Program szabályzatának
elolvasását!
Figyelmükbe ajánljuk a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra vonatkozó
pályázatait is!
A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola és a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra
irányuló pályázatot hirdetnek azon felsőoktatásban tanuló/dolgozó fogyatékossággal élő vagy
tartósan beteg hallgatók illetve munkatársak számára, akik a 2018/2019-es tanévben Erasmus+
mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is
a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban. (A pályázati űrlap a VHF
Erasmus+ honlapjáról tölthető le)
Kiegészítő támogatásra a pályázati határidő
A 2018/2019. tanévi kiutazásokra vonatkozó igénylőlap benyújtásának határideje:
2017. május 24.
(Az őszi pályázatra vonatkozóan az Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg munkatársak
kiegészítő pénzügyi támogatására a pályázat határideje 2017. október 25, amely során csak a
2018/2019. tanév tavaszi féléve során kiutazó oktatók pályázhatnak.)

Az oktatóktól nyomatékosan kérem, hogy a hallgatói tanulmányi, illetve gyakorlati
mobilitásokat népszerűsítsék, célzottan ajánlják tanítványaiknak!
A jelentkezéssel, pályázattal kapcsolatban felvilágosítást lehet kérni:
Feketéné Magyar Zsófia
intézményi Erasmus koordinátornál
Elérhetőség:
Szociológia és Szociális Munka Tanszék 8-as iroda
88/542-708
e-mail: eramus@vhf.hu
Veszprém, 2019. március 6.
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